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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ( خامس) المستوى اال

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات  10 ساعات االستذكار 1
 ساعات 9 الواجبات 2
 ساعات 9 املكتبة 3
 ساعات 9 املشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات8 أخرى )تذكر( 5
 ساعة 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

اململكة، وانماطه املختلفة سواء في املنطقة الوسطى، أو يتناول هذا املقرر التراث العمراني التقليدي في  

 .الغربية، او الشرقية، او الجنوبية، وخصائص كل نمط منها ومواد البناء، والنسيج العمراني املميز له

  الهدف الرئيس للمقرر . 2

إدراك مفاهيم التراث العمراني التقليدي، وأهمية دراسة أنماط من مباني التراث العمراني التقليدي إلى  يهدف

خصائص التراث العمراني في مناطق اململكة العربية السعودية املختلفة، ودراسة العوامل  ،اململكة في

التراث العمراني التقليدي وطرزه وأهم  طأنما ومعرفة ،تشكيله فيواملؤثرات البيئية والثقافية التي ساهمت 

طرق ومواد البناء املختلفة املستخدمة في تشييد املباني التقليدية  ،سماته املميزة في مناطق اململكة املختلفة

القدرة واملهارة لتوثيق وتسجيل عناصر التراث العمراني التقليدي منهجيا )بطريقة  ،اململكة فيوالتراثية 

 وصفية(.

 للمقرر:ت التعلم مخرجا. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 1.1 .،.ا اململكةأشكال املؤثرات البيئية والثقافية التي صاغتهيوضح  1.1

 1.2 .املميز في اململكة العربية السعودية. التراث العمراني أهم سماتيشرح  1.2

 1.3  التراث العمراني في اململكةخصائص يبين  1.3

 1.4 .أنماط التراث العمراني وطرزهيحدد  1.4

 1.1 .اململكة. يملباني التراثية والتقليدية فاوصف يوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1 .مواد البناء املستخدمة في مباني املنطقة يحلل 2.1

 2.2 .صياغة العمران التقليدي فيالخصائص البيئية للمملكة وأثرها يطبق  2.2

 2.3 التراث العمراني التقليدي في املنطقةم صمي 2.3

 2.4 الخصائص البيئية للمملكة وأثرها في صياغة العمران التقليدي.بين يميز  2.4

املبفففففاني التقليديفففففة ففففففي املنطقفففففة  الوسفففففطى  مفففففن عرففففففة مل يوظفففففف وسفففففائل التقنيفففففة الحديثفففففة 2.5

 اململكة

2.5 

  القيم 3

 ،.م فففاالت االسفففتفادة مفففن دراسفففة العمفففارة التقليديفففةلتوضفففي   يقفففود العمفففل ففففي م موعفففات 3.1

 سؤولية.املويظهر االلتزام وتحمل 

3.1 

ويلتزم بأخالقيات املهنة بكفل مفا يتصفل  اإلن ليزية،موضوعات متخصصة في اللغة يحاور  3.2

 باألعمال واملهام التي يمارسها

3.2 

 3.3 .،.صففياغة العمففران التقليففدي فففيالخصففائص البيئيففة للمملكففة وأثرهففا بففروح الفريففق ل يعمفف 3.3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

 ويحترم آراء اآلخرين.يتقبل النقد 

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 اململكة فيمقدمة مفاهيم التراث، والتراث العمراني التقليدي، وأهميته  1

 3 .صياغة العمران التقليدي فيالخصائص البيئية للمملكة وأثرها  2

3 
الخصفففففائص البيئيفففففة  –املنطقفففففة  الوسفففففطى  مفففففن اململكفففففة  ففففففيالتفففففراث العمرانفففففي التقليفففففدي 

 العمراني والنسيجوالبشرية 
3 

 3 املنطقة  الوسطى  من اململكة فيعمارة املباني التقليدية  4

5 
 -األحجفففففار -مبفففففاني املنطقفففففة  الوسفففففطى  مففففن اململكفففففة )الطفففففين فففففيمففففواد البنفففففاء املسفففففتخدمة 

 .املونات(، طرق تحضير الخام وخواصه –األخشاب 

3 

6 
عمفففففائر املنطقفففففة  الوسفففففطى  مفففففن  ففففففيواألسفففففقف الخشفففففبية  الطينيفففففة،طفففففرق بنفففففاء الجفففففدران 

 اململكة

3 

7 
مدينففة الدرعيففة القديمففة وأ ياقهففا القديمففة والعمففارة التقليديففة  هففا كتطبيففق ع ففى العمففارة 

 .املنطقة  الوسطى  من اململكة في

3 

8 
الخصففففففائص البيئيففففففة  –املنطقففففففة  الغربيففففففة  مففففففن اململكففففففة  فففففففيالتففففففراث العمرانففففففي التقليففففففدي 

 العمراني. والنسيجوالبشرية 

3 

 3 املنطقة   الغربية   من اململكة. فيعمارة املباني التقليدية  9

10 
 –األخشففاب  -مبففاني املنطقففة   الغربيففة   مففن اململكففة )األحجففار فففيمففواد البنففاء املسففتخدمة 

 املونات(، طرق تحضير الخام وخواصه.

3 

11 
الخصفففففائص البيئيفففففة  –املنطقفففففة  الجنوبيفففففة  مفففففن اململكفففففة  ففففففيالتفففففراث العمرانفففففي التقليفففففدي 

 العمراني. والنسيجوالبشرية 

3 

 3 سهول تهامة. فيالعشش  –املنطقة   الجنوبية   من اململكة  فيعمارة املباني التقليدية  12

13 
املبففاني الرجريففة باملنففاطق  –املنطقففة   الجنوبيففة   مففن اململكففة  فففيعمففارة املبففاني التقليديففة 

 الجبلية.

3 

 3 م االت االستفادة من دراسة العمارة التقليدية 14

 2 موضوعات متخصصة في اللغة اإلن ليزية 15

 ساعة 45 املجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
ا والثقافيفففة التفففي صفففاغتهأشفففكال املفففؤثرات البيئيفففة يوضفففح 

 .،.اململكة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 
املميفففففز ففففففي اململكفففففة  التفففففراث العمرانفففففي أهفففففم سفففففماتيشفففففرح 

 .العربية السعودية.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
 املحاضرات  العمراني في اململكةخصائص التراث يبين 

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
 املحاضرات .أنماط التراث العمراني وطرزهيحدد 

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 
 املحاضرات .اململكة. يملباني التراثية والتقليدية فاوصف يوضح 

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 
ةض تقديميو عر   ل املشكالت .مواد البناء املستخدمة في مباني املنطقة يحلل  

 بطاقة املتابعة

2.2 
صفففففياغة  فففففيالخصففففائص البيئيففففة للمملكففففة وأثرهففففا يطبففففق 

 .العمران التقليدي

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 والتقاريرالبحوث 

2.3 
 التعليم التعاوني التراث العمراني التقليدي في املنطقةم صمي

  لقات النقاش
ةض تقديميو عر   

 بطاقة املتابعة

2.4 
الخصففائص البيئيففة للمملكففة وأثرهففا فففي صففياغة بففين يميففز 

 العمران التقليدي.

ةض تقديميو عر  التعلم التعاوني  

 بطاقة املتابعة

2.5 
املباني التقليديفة عرفة مل الحديثةيوظف وسائل التقنية 

 في املنطقة  الوسطى  من اململكة

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة املال ظة

 ملف اإلن از

 القيم 3.0

3.1 

م ففاالت االسففتفادة لتوضففي   يقففود العمففل فففي م موعففات

ويظهفففر االلتفففزام وتحمفففل  ،.مفففن دراسفففة العمفففارة التقليديفففة

 سؤولية.امل

املال ظة من قبل  العملإدارة فريق 

املشرف ع ى 

 التدريب امليداني

3.2 

 اإلن ليزيفففففففة،موضفففففففوعات متخصصفففففففة ففففففففي اللغفففففففة يحفففففففاور 

باألعمففال واملهففام ويلتففزم بأخالقيففات املهنففة بكففل مففا يتصففل 

 التي يمارسها

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

3.3 

الخصفففائص البيئيففة للمملكففة وأثرهفففا بففروح الفريففق ل يعمفف

ويحتففففرم يتقبففففل النقففففد  .،.صففففياغة العمففففران التقليففففدي فففففي

 آراء اآلخرين.

املال ظة من قبل  م موعات العمل

املشرف ع ى 

 التدريب امليداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20  فصلي أول اختبار 1
 %20  اختبار فصلي ثاني 2
 %20  مشروع بحثي  3
 %40  اختبار نهائي  4

 % 100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتا ة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

-  -  عدد ست ساعات مكتبية، موزعة ع ى أيام األسبوع )من األ د إلى الثالثاء( 

 األستاذ ع ى موقع الكلية والبريد اإللكترونيالتواصل من خالل موقع -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس للمقرر 
القرني , محسن بن فر ان , واخرون, التراث العمراني في اململكة العربية -

 م.2002هف / 1423السعودية , وزارة الشؤون البلدية والقروية الرياض 

 املساندةاملراجع 

 
الرياض  لألوفست,دار الهالل   ائل,عمارة املنزل بمنطقة  صالح,فهد  الحواس,-

 .م2002هف /1422

هف، خصائص التراث العمراني في اململكة  1419النويصر, محمد بن عبد هللا، -

 .العربية السعودية )منطقة ن د(, دارة امللك عبد العزيز, الرياض

هف، العمارة التقليدية في ن د، دراسة  1428، إبراهيم العمير، عبد هللا بن-

سلسلة علمية محكمة تصدرها الجمعية السعودية للدراسات  ،( 4آثارية )

 .األثرية، الرياض، السعودية

 

 اإللكترونيةاملصادر 
 منظمة العواصم واملدن اإلسالمية

http://www.oicc.org/oiccarabic/introduction.htm 
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 اإلسالميةالعمارة  

http://www.islamic-architecture.info/index.htm 

 صور وكتب عمارة إسالمية 

http://rubens.anu.edu.au/ 

 العاملية ناألغا خااملكتبة اإللكترونية ملنظمة 

http://www.archnet.org/library/documents/ 

  ى أخر 
أو البرم يفففات، أو  البففرامج التفففي تعتمفففد ع فففى الكمبيفففوتر، أو األقفففراص املضفففغوطة،

 املعايير املهنية، أو اللوائ  واألنظمة:
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالدراسية، املختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات الفصول الذكية •

 باإلنترنتاالتصال  •

 الت هيزات التقنية

 عرض البيانات، السبورة الذكية، البرم يات( )جهاز

معمل للصيانة  -دراس ي فصل 

 والحفاظ

 لطبيعة التخصص()أخرى ت هيزات 
ً
 السبورة الذكية –أجهزة عرض  تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصففففففففففففففففففففحي  أسففففففففففففففففففففئلة االختبففففففففففففففففففففارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحي  الواجبات ومناقشتها.

  لقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجفففففففات الفففففففتعلم مفففففففدى تحصفففففففيل 

 للمقرر 

 التففففففففدريس،أعضففففففففاء هيئففففففففة  الطلبففففففففة،

 البرنامجقيادات 

 ف االختبارات الشهرية.1

 الشفوية.ف األسئلة  2

 ف التقويم املستمر. 3

فالقيام بواجبففففففففففففات إضفففففففففففففافية أو  4

 أساسية.
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


